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PETUNJUK 

 
1. Isikan identitas Anda pada Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(LJUSBN) Pendidikan  
2. Jagalah LJUSBN/LJKUSBN agar tidak rusak, sobek ataupun terlipat.  
3. Jumlah soal sebanyak 50 butir dengan 4 (empat) pilihan jawaban.  
4. Periksa dan bacalah setiap butir soal sebelum Anda menjawabnya.  
5. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang salah satu  A, B, C, atau D yang 

tersedia sesuai petunjuk.  
6. Apabila ada jawaban yang dianggap salah, dan ingin memperbaiki, coretlah dengan dua 

garis lurus(=) mendatar pada jawaban yang salah, kemudian beri tanda silang (X) pada 
huruf jawaban yang dianggap benar.  
 

7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak 
atau tidak lengkap.  

8. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.  
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.  
10. Setiap bentuk kecurangan adalah pelanggaran.  
11. Bacalah “Basmalah” sebelum mengerjakan soal!  
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SOAL 

 
1. Perhatikan contoh kalimat berikut! 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

 
Kalimat yang mengandunghukum "Al" syamsiyah ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 4 
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 4 

 
2. Perhatikan ayat Qs: Al Humazah berikut ini!  

 
 
Hukum bacaan pada kata yang bergaris bawah adalah...  
A. ikhfa  
B. izhar  
C. idgham bilagunnah  
D. idgham bigunnah 
 

3. Perhatikan contoh potongan ayat berikut! 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

Contoh hokum ikhfa safawi, ditunjukkan olehnomor …. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
4. Perhatikan bacaan QS Al-'Alaq ayat 1 – 5 berikut! 

 
Hukum bacaan qalqalah kubra pada QS Al-'Alaq tersebut berjumlah ...kalimat. 
A. 1 
B. 2 
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C. 3 
D. 4 

 
5. Perhatikan hukum bacaan ra pada penggalan ayat berikut! 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

 
Dari contoh di atas, yang termasuk ke dalam hukum bacaan ra tarqiq adalah .... 
A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 
 

6. Kutipan ayat berikut  ini yang  menunjukkan hukum bacaan mad wajib muttashil adalah.... 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

 
7. Perhatikan QS Al-Baqarah ayat 26 di bawah ini! 

 
Tanda waqaf seperti ditunjukkan dengan tanda panah di atas artinya .... 
A. harus berhenti 
B. lebih baik berhenti 
C. lebih baik dilanjutkan 
D. boleh diteruskan atau berhenti 
 

8. Perhatikan ayat-ayat di bawah! 

 
Urutan yang benar dari bacaan QS At-Tiin adalah .... 
A. 1 – 6 – 4 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8   
B. 1 – 6 – 3 – 2 – 4 – 7 – 5 – 8 
C. 1 – 6 – 3 – 2 – 7 – 4 – 5 – 8  
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D. 1 – 6 – 4 – 2 – 7 – 3 – 5 – 8 
 

9. Perhatikan ayat di bawah ini! 

 
 
Kandungan yang benar dari ayat tersebut adalah ...  
A. Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya  
B. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya  
C. Manusia akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah (neraka )  
D. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat pahala yang tidak putus-

putusnya 
 

10. Perhatikan ayat berikut! 

  
Terjemah ayat yang benar dari potongan ayat tersebut adalah… 
A. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
B. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
C. karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
D. apabila selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah urusan yang lain 
 

11. Perhatikan potongan ayat berikut!  

 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah wajib bersifat... 
A. Wujud  
B. Wahdaniyah  
C. Qiyamuhu binafsihi  
D. Mukhalafatu lil hawadisi 

 
12. Syifa disuruh ibunya untuk membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang 

kembalian dari pemilik warung,  ia tahu bahwa jumlah uang tersebut lebih dari seharusnya. 
Sebenarnya bisa saja dia langsung menyimpan uang tersebut karena pemilik warung dan 
pengunjung lainnya tidak mengetahuinya. Namun ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi 
semua perbuatan manusia, karena Allah bersifat … . 
A. kalam 
B. sama' 
C. bashar  
D. wujud 

 
13. Nabi Muhammad SAW ketika berangkat ke masjid sering ada orang yang meludahi. Kendati 

pun demikian, Beliau tidak dendam kepada orang tersebut akan tetapi memaafkan dan 
mendoakannya agar mendapat hidayah dari Allah SWT.  
 
Ilustrasi tersebut mencerminkan perilaku dari salah satu asmaul husna...  
A. Al Fattah  
B. Al Hadi  
C. Al Ghoffar  
D. Al Wahhab  

 
14. Perbuatan manusia di duniaini semuanya dicatat oleh malaikat…. 

A. Rakib dan Atid 
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B. Jibril dan Mikail 
C. Malik dan Ridwan 
D. Munkar dan Nakir 
 

15. Di antara sikap berikut ini menunjukkan tatacara beriman kepada kitab-kitab Allah...  
A. Menganggap benar atau salah ajaran agama orang lain  
B. Mencari-cari kesalahan kitab yang dimiliki umat non- muslim  
C. Mencampur adukan ajaran kitab yang diturunkan kepada rasul Allah. 
D. Mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab yang diturunkan Allah  
 

16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 
1) Membaca Al-Quran secara rutin 
2) mengikuti MTQ agar menjadi juara 
3) memperindah tulisan Al-Quran untuk diperjualbelikan 
4) memahami dan mengamalkan isi kandunganAl-Quran 
 
Dari pernyataan-pernyataan di atas, perilaku yang termasuk cerminan kecintaan pada Al-
Quran terdapat pada nomor .... 
A. 3 dan 2 
B. 1 dan 3  
C. 1 dan 4 
D. 3 dan 4 

 
17. Perhatikan  nama-nama nabi dan rasul berikut ini! 

1) Nabi Isa As 
2) Nabi Yusuf As 
3) Nabi Musa As 
4) Nabi Ismail As 
5) Nabi Muhamad SAW 
 
Nama nabi di atas yang termasuk ululazmi adalah …. 
A. 1 - 2 – 4 
B. 1 - 3 – 5   
C. 2 - 3 – 5 
D. 2 - 4 - 3 
 

18. Kaum Quraisy menghendaki agar Nabi Muhammad SAW berhenti dakwah, salah satunya 
dengan ditawari  harta, tahta dan wanita. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, "Seandainya 
matahari diletakkan pada tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku 
tidak akan berhenti menyeru kepada jalan Allah”. Sikap Rasulullah seperti ini memberi 
gambaran sifat…. 
A. sidik 
B. tabligh 
C. fatonah 
D. amanah 
 

19. Perhatikan hal-hal berikut ini! 
1) Bencana alam 
2) Munculnya Dajjal 
3) Kematian seseorang 
4) Matahari terbit dari sebelah barat 
Tanda-tanda kiamat kubra ditunjukkan nomor …. 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 4  
C. 2 dan 4 
D. 2 dan 3 



Usbn PAI SMP 2011  
 

 
20. Perhatikan ilustrasi sehari-hari berikut ini!  

1) Ahmad selalu melakukan kerja keras untuk menghindari kemiskinan  
2) Keluarga Aryati hanya memiliki seorang anak laki-laki  
3) Seorang pelajar lulus ujian nasional karena rajin belajar  
4) Anisa bertawakal ketika ayahnya meninggal di medan perang  
5) Rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan  

 
Ilustrasi di atas yang menunjukkan taqdir mu’allaq adalah...  
E. 1, 3 dan 5  
F. 1, 4 dan 5  
G. 2, 3 dan 4  
H. 2, 4 dan 5  
 

21. Arif adalah anak seorang buruh bangunan. Setiap hari ia pergi ke sekolah dengan berjalan 
kaki, padahal jarak dari rumahnya ke sekolah cukup jauh. Sepulang sekolah ia pun harus 
membantu ibunya mengantarkan hasil cucian dan setrikaan kepada para pelanggan. Semua 
itu ia lakukan tanpa keluh kesah.  

 
Perilaku yang ditampilkan Ahmad menunjukkan pada sikap .... 
A. zuhud 
B. qanaah 
C. tawadlu 
D. tasamuh 
  

22. Perhatikan gambar bencana alam berikut ini! 

 

Berikut ini, yang bukan termasuk perilaku empati terkait dengan 
gambar tersebut adalah …. 
A. berdoa, semoga diberikan kekuatan hati  
B. membantu mengumpulkan bantuan dana  
C. ikhlas atas musibah yang diterimanya  
D. membantu meringankan beban penderita-annya 

 
 

23. Perhatikan hal-hal berikut ini!  
1) Berusaha agar hasil ujian selalu meningkat 
2) Bersikap lemah lembut kepada teman-temannya 
3) Selalu melaksanakan shalat dulu sebelum bermain bola 
4) Amin tetap pergi ke sekolah meskipun rumahnya kebanjiran 
5) Tetap berusaha untuk bersekolah sekalipun kekurangan biaya 
 
Perilaku ulet dalam pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 2, 4 dan 5   
C. 1, 4dan 5  
D. 2, 4dan 6 

 
24. Pada acara perpisahan sekolah diselenggarakan parade band dari tiap kelas yang sangat 

digandrungi Azki. Namun pada saat shalat dzuhur tiba, ia pergi ke mesjid  sekolah untuk 
mendirikan shalat.  
 
Sikap Azki tersebut menunjukkan perilaku.... 
A. taat 
B. zuhud 
C. tawadu' 
D. tawakal 
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25. Perhatikan beberapa ilustrasi perilaku berikut!  

1) Masyarakat yang hidup di sekitar sungai tidak membuang sampah ke sungai  
2) Mengendarai kendaraan kencang-kencang dengan suara knalpot yang memekakkan 

telinga  
3) Membantu penderitaan orang lain dengan memberikan bantuan semampu yang 

dimilikinya.  
4) Memilih teman yang sederajat strata sosialnya dengan keadaan orang tua di lingkungan 

masyarakatnya.  
 

Di antara perilaku tersebut yang mencerminkan sikap menghindari ananiyah adalah....  
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3  
D. 2 dan 4  
 

26. Pada waktu istirahat, Rendi membeli makanan dan minuman di kantin. Yang sebaiknya 
dilakukan Rendi adalah.... 
A. memakan dan meminumnya dengan segera  
B. mencari tempat duduk untuk makan/minum 
C. meminta tempat duduk kepada petugas kantin 
D. mencari tempat duduk, sementara boleh sambil minum 

 
27. Makanan dan minuman yang kita konsumsi harus halal dan thayib. Berikut ini termasuk 

kriteria makanan yang halal dan thayib kecuali.... 
A. telah kadaluwarsa 
B. bermanfa’at bagi tubuh  
C. diperoleh hasil korupsi 
D. dihalalkan oleh nash 

 
28. Perilaku berikut mencerminkan sikap tasamuh ( toleransi) adalah...  

A. saling menghormati pelaksanaan ibadah agama yang berlainan  
B. hanya berteman dengan yang seagama dan sesuku  
C. mempelajari kitab yang diyakini agama lain  
D. mengikuti acara peribadatan agama lain  

 
29. Agung adalah siswa terpandai di sekolahnya, namun jika ada teman yang bertanya tentang 

pelajaran yang belum dipahami, ia tidak mau memberitahukannya. Perbuatan Agung 
termasuk perilaku kurang terpuji. Agar terhindar dari perilaku tersebut, sebaiknya 
seseorangsenantiasa.... 
A. memupuk percaya diri 
B. mensyukuri nikmat Allah 
C. belajar menahan amarah sedini mungkin 
D. menyadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan 

 
30. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Selalu mengeluh 
2) Hatinya tidak tentram 
3) Memberikan rasa jera 
4) Menyesal di kemudian hari 
5) Dapat memutuskan silaturahmi 
6) Menjadikan masalah kecil menjadi besar 
7) Terbiasa berburuks angka pada orang lain 
8) Menutup hati dari kebenaran dan hidayah Allah 

 
Akibat buruk dari perilaku dendam terdapat pada nomor-nomor .... 
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A. 1-3-5-8 
B. 1-4-6-8 
C. 2-3-5-7 
D. 2-4-5-7 

 
31. Hasan menitipkan surat kepada

sekolah, Yahya merasa malas untuk menyampaikan surat itu 
bercengkrama dengan temannya. Sikap 
dari perilaku munafik  adalah ....
A. hidup resah dan tersiksa oleh perasaan sendiri
B. semua amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT
C. merusak persahabatan dalam pergaulan sehari
D. menghilangkan pahala kebaikan yang telah dilakukan

 
32. Rina menggendong seorang 

bahwa air kencing bayi perempuan itu term
dengan cara.... 
A. menggosok-gosok bagian tubuhnya yang terkena 
B. mengalirkan air ke bagian tubuhnya yang terkena 
C. mengusap-usap bagian tubuhnya yang terkena 
D. membasuhnya dengan air sebanyak 

 
33. Perhatikan tabel kejadian berikut ini! 

No. Peristiwa

1 bersalaman lawan jenis 

2 bermimpi jima’  

3 Keluarnya air mani  

4 Sehabis menstruasi bagi wanita 

5 Sehabis dioperasi oleh dokter 
 
Diantara keadaan tersebut yang menyebabkan mandi wajib adalah... 
A. 1 – 2 – 5   
B. 1 – 3 – 5    
C. 2 – 3 – 4   
D. 2 – 3 – 5   
 

34. Perhatikan gambar berikut! 

 

Lafadz yang 
.... 

A 

B 

C 

D 

35. Perhatikan pernyataan berikut!
1) Tidak duduk tasyahud awal
2) Tidak mengangkat tangan saat bangun dari ruku’
3) Tidak menghadap ke arah kib
4) Tidak menyimpan telapak tangan di atas lutut pada saat ruku’

 

kepada Yahya karena tidak bisa masuk sekolah. Ketika sampai di 
merasa malas untuk menyampaikan surat itu bahkan

bercengkrama dengan temannya. Sikap Yahya termasuk perilaku munafik. Salah satu akibat 
dari perilaku munafik  adalah .... 

n tersiksa oleh perasaan sendiri 
semua amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT 
merusak persahabatan dalam pergaulan sehari-hari 
menghilangkan pahala kebaikan yang telah dilakukan 

 bayi perempuan, tiba-tiba bayi tersebut kencing. Ri
bahwa air kencing bayi perempuan itu termasuk najis dan dia segera membersihkannya 

gosok bagian tubuhnya yang terkena najis 
mengalirkan air ke bagian tubuhnya yang terkena najis 

usap bagian tubuhnya yang terkena najisdengan air 
ngan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur tanah

Perhatikan tabel kejadian berikut ini!  
Peristiwa 

bersalaman lawan jenis  

Sehabis menstruasi bagi wanita  

Sehabis dioperasi oleh dokter  

tersebut yang menyebabkan mandi wajib adalah...  

Lafadz yang harus dibaca sesuai dengan gambar tersebut adalah 

 

 

 

 
berikut! 

Tidak duduk tasyahud awal 
at tangan saat bangun dari ruku’ 

Tidak menghadap ke arah kiblat ketika shalat di dalam kendaraan 
Tidak menyimpan telapak tangan di atas lutut pada saat ruku’ 

tidak bisa masuk sekolah. Ketika sampai di 
bahkan lebih asyik 

Salah satu akibat 

kencing. Rina tahu 
suk najis dan dia segera membersihkannya 

dicampur tanah 

tersebut adalah 
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Di antara gerakan shalat tersebut yang membatalkan shalat terdapat pada nomor....  
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
36. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

1) Posisi makmum sejajar dengan imam 
2) Laki-laki tidak sah berimam kepada perempuan 
3) Makmum tidak boleh mendahului gerakan dan bacaan imam 
4) Jika imam khilaf, makmum perempuan mengingatkan dengan bertepuk tangan 
5) Jika shalat berjamaah dua orang, makmum berada di samping kiri imam agak ke 

belakang  
 
Ketentuan shalat berjamaah yang benar ditunjukkan pada urutan nomor... 
A. 1 – 2– 4 
B. 1 – 3 – 5 
C. 2 – 3 – 4 
D. 2 – 4 – 5 

 
37. Ketika Fatimah pulang kampung dari Semarang ke Bandung naik kendaraan umum 

berangkat pada pukul 16.30. Kendaraan tersebut tidak berhenti di perjalanan dan 
diperkirakan sampai di Bandung pukul 23.30. Maka tindakan Fatimah dalam mengerjakan 
shalat magrib dan isya adalah...  
A. mengqasar sholat magrib dan isya  
B. mengqadha sholat magrib dan mengerjakan sholat isya  
C. menjamak sholat magrib 3 rakaat dan mengqasar sholat isya  
D. melaksanakan shalat maghrib 3 rokaat dan isya 4 rokaat  
.  

38. Perhatikan tabel  berikut ini  
Shalat fardhu Jumlah Rakaat  

1 
2 
3 
4 
5 

Subuh 
Zuhur 
Ashar 
Maghrib 
Isya 

a 
b 
c 
d 

2 rakaat qobliyah 
2 rakaat ba’diyah  
4 rakaat qobliyah 
4 rakaat ba’diyah 

 
Pasangan yang tepat dari tabel di atas, yang menunjukan jumlah rakaat shalat sunnat 
rawatib muakad adalah  .... 
A. 1a, 2a, 2b, 4b, 5b 
B. 1b, 2a, 2b, 4b, 5b 
C. 1b, 2a, 3c, 4b, 5b 
D. 1a, 2a, 2b, 4b, 5d 
 

39. Perhatikan macam-macam shalat sunah berikut! 
1) Shalat sunah dhuha 
2) Shalat sunah tarawih 
3) Shalat sunah tahajud 
4) Shalat sunah rawatib 
5) Shalat sunah istikharah 
 
shalat sunah yang boleh dikerjakan secara berjamaah adalah .... 
A. 1 – 3  
B. 1 – 4 
C. 2 – 3 
D. 2 – 5 
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40. Ketika Siti Rakhma akan melanjutkan sekolah ke SMK membutuhkan dana cukup banyak. Ia 

berasal dari keluarga yang berkekurangan. Niat melanjutkan sekolah sangat kuat walaupun 
kendala yang dihadapi cukup tinggi.  
Sebagai seorang muslim ketika menghadapi persoalan tersebut dianjurkan untuk berdo’a 
dan bermunajat kepada Allah agar mendapat kedudukan yang tinggi di ahdapan Allah, 
terutama dengan melaksanakan shalat sunat... 
A. tahajud 
B. duha 
C. hajat  
D. istisqa 

 
41. Pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam disunahkan melaksanakan puasa Arafah. Hikmah atau 

keutamaan melaksanakan puasa Arafah adalah... 
A. dihapuskan dosa selama dua tahun 
B. dihapuskan dosa selama setahun 
C. seperti puasa sepanjang tahun 
D. diperlihatkan amal-amalnya 

 
42. H. Darmawan adalah seorang petani yang mengolah pertaniannya dengan sistem tadah 

hujan. Pada panen musim ini memperoleh gabah padi sebanyak  5 ton.  
Sebagai seorang muslim H. Darmawan wajib mengeluarkan zakat sebanyak .... 
A. 100 kg 
B. 250 kg 
C. 500 kg 
D. 750 kg 

 
43. Perhatikan ketentuan haji di bawah ini!  

1) Membaca talbiyah  
2) Membaca shalawat  
3) Ihram  
4) Tawaf wada  

 

5) Wukuf  
6) Masuk ke Ka’bah  
7) Tawaf ifadhah  
8) Sa’i  

 
Ketentuan yang termasuk rukun haji terdapat pada nomor… .  
A. 1, 2, 3, 4  
B. 4, 5, 6, 7  
C. 3, 5, 7, 8  
D. 2, 4, 6, 8  
 

44. Salah satu misi kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah adalah rahmatan lil ‘alamin. Beliau 
menyebarkan Islam tidak hanya di kota  Mekkah saja, tapi juga ke seluruh Jazirah Arab 
bahkan ke seluruh benua. Hal ini menunjukkan bahwa ... 
A. Islam hanya ditunjukkan untuk orang-orang di luar tanah Arab 
B. Islam berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang masa 
C. Islam berlaku pada masa nabi Muhammad masih hidup 
D. Islam haya dikhususkan untuk orang-orang Arab 

 
45. Ketika fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak melakukan peperangan 

sehingga tidak terjadi  pertumpahan darah. Beliau menaklukkan kota Mekkah dengan damai 
meskipun orang-orang Quraisy pernah menyiksa dan mengusirnya dari kota Mekkah. 
 
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat menghindari perilaku ... 
A. hasud 
B. ghadab 
C. ananiyah 
D. dendam 
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46. Pada peristiwa aamul huzny atau tahun kesedihan, Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. 

Tekanan demi tekanan semakin gencar dilakukan kaum kafir Quraisy, namun keadaan ini 
tidak menyurutkan semangat beliau dan para sahabatnya untuk menjalankan misi dakwah 
Islam.  
 
Kenyataan ini menunjukan, bahwa Rasululullah SAW dan para sahabatnya memiliki sikap....
A. sabar dalam menjalani cobaan
B. berani dalam menjalankan tugas dakwah
C. selalu menghadapinya denganpeperangan
D. tawakal dalam menunggu pertolongan Allah
 

47. Ilmu kedokteran yang sekarang berkembang antara lain karen
Diantara buku kedokteran yang menjadi rujukan para ilmuwan Barat ketika dulu belajar di 
dunia Islam adalah al-Qanun fi Thibb 
A. Ibnu Bathutah 
B. Ibnu Rusyd 
C. Ibu Bajjah 
D. Ibnu Sina 

 
48. Ketika menghadiri perundingan Sao Paulo dengan delegasi Portugis, Sultan Hairun 

ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Portugis. Perbuatan biadab tersebut membuat marah 
seluruh rakyat Maluku. Sehingga 
Portugis. Dalam perang ini Sultan Baabulah didukung oleh Sultan Nuku dari Tidore. 
 
Dari sekilas cuplikan sejarah tersebut dapat diambil pelajaran yang baik adalah... 
A. Portugis tidak menepati perundingan Sao Paulo 
B. Portugis dan Spanyol pernah menjajah bangsa Indonesia 
C. bangsa Indonesia mudah sekali mendapat provokasi bangsa lain 
D. persatuan dan kesatuan merupakan kunci keberhasilan mengusir penjajah. 
 

49. Perhatikan peta berikut! 

 
Kerajaan Islam yang didirikan oleh Paletehan 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
50. Di antara budaya lokal berikut yang telah

A. pesta keraton 
B. gerebeg maulid 
C. serentaun 
D. pestalaut 
 
 

 

Pada peristiwa aamul huzny atau tahun kesedihan, Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. 
Tekanan demi tekanan semakin gencar dilakukan kaum kafir Quraisy, namun keadaan ini 
tidak menyurutkan semangat beliau dan para sahabatnya untuk menjalankan misi dakwah 

Kenyataan ini menunjukan, bahwa Rasululullah SAW dan para sahabatnya memiliki sikap....
sabar dalam menjalani cobaan 
berani dalam menjalankan tugas dakwah 
selalu menghadapinya denganpeperangan 
tawakal dalam menunggu pertolongan Allah 

yang sekarang berkembang antara lain karena kontribusi ilmuwan 
antara buku kedokteran yang menjadi rujukan para ilmuwan Barat ketika dulu belajar di 

Qanun fi Thibb yang dikarang oleh ... 

Ketika menghadiri perundingan Sao Paulo dengan delegasi Portugis, Sultan Hairun 
ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Portugis. Perbuatan biadab tersebut membuat marah 

Sehingga  Sultan Baabullah dengan rakyat Maluku berhasil mengusir 
Portugis. Dalam perang ini Sultan Baabulah didukung oleh Sultan Nuku dari Tidore. 

Dari sekilas cuplikan sejarah tersebut dapat diambil pelajaran yang baik adalah... 
Portugis tidak menepati perundingan Sao Paulo  

dan Spanyol pernah menjajah bangsa Indonesia  
angsa Indonesia mudah sekali mendapat provokasi bangsa lain  
ersatuan dan kesatuan merupakan kunci keberhasilan mengusir penjajah. 

 

Kerajaan Islam yang didirikan oleh Paletehan ditunjukkan pada nomor.... 

berikut yang telah bercampur dengan budaya umat Islam adalah

Pada peristiwa aamul huzny atau tahun kesedihan, Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. 
Tekanan demi tekanan semakin gencar dilakukan kaum kafir Quraisy, namun keadaan ini 
tidak menyurutkan semangat beliau dan para sahabatnya untuk menjalankan misi dakwah 

Kenyataan ini menunjukan, bahwa Rasululullah SAW dan para sahabatnya memiliki sikap.... 

a kontribusi ilmuwan muslim. 
antara buku kedokteran yang menjadi rujukan para ilmuwan Barat ketika dulu belajar di 

Ketika menghadiri perundingan Sao Paulo dengan delegasi Portugis, Sultan Hairun 
ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Portugis. Perbuatan biadab tersebut membuat marah 

rakyat Maluku berhasil mengusir 
Portugis. Dalam perang ini Sultan Baabulah didukung oleh Sultan Nuku dari Tidore.  

Dari sekilas cuplikan sejarah tersebut dapat diambil pelajaran yang baik adalah...  

ersatuan dan kesatuan merupakan kunci keberhasilan mengusir penjajah.  

umat Islam adalah…  


